
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 

 Số: 1515 /TB-CĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Chiêu sinh các khóa đào tạo sơ cấp nghề 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của 

Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Thông tư quy định đào tạo 

trình độ sơ cấp; 

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đơn giá chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào 

tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 1103/SLĐTBXH-LĐVLDN ngày 03/6/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc triển khai đào tạo nghề cho 

người lao động tham gia bảo hiểm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo chiêu sinh các khóa sơ 

cấp nghề, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng chiêu sinh 

- Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề 

cần học. 

- Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học phí học nghề. 

2. Các khóa đào tạo sơ cấp nghề 

TT Tên khóa đào đào tạo 
Học phí 

(VNĐ) 

Thời gian 

đào tạo 

1 Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn 5.000.000 

03 tháng 

2 Pha chế thức uống 4.100.000 

3 Phục vụ buồng 2.700.000 

4 Phục vụ nhà hàng 3.100.000 

5 Tiếng Anh chuyên ngành Nghiệp vụ lễ tân 3.100.000 

6 Kỹ thuật làm bánh Âu 5.000.000 

7 Nghiệp vụ bếp trưởng (3 tháng) 4.100.000 

8 Nghiệp vụ bếp trưởng (6 tháng) 6.000.000 06 tháng 
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3. Thời gian học  

Dự kiến các suất học như sau: 

+ Sáng: 07 giờ 30 - 11 giờ 30; 

+ Chiều: 13 giờ 30 - 17 giờ 30; 

+ Tối: 17 giờ 30 - 21 giờ 30. 

4. Nội dung đào tạo: Phụ lục kèm theo 

5. Địa điểm học 

Học viên có thể học tại địa phương; tại doanh nghiệp hoặc tại Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Bình Thuận bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy tình hình 

diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. 

Trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian học và địa điểm học, tương ứng 

tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

6. Chứng chỉ 

Học viên được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề sau khi tốt nghiệp. 

7. Phương thức ghi danh 

Học viên có thể chọn một trong các phương thức sau: 

- Ghi danh trực tuyến tại link: https://zalo.me/g/qqcpag610/  

hoặc tại http://daotao.btu.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/ 

- Ghi danh qua điện thoại 0252 3828150 – 0911 266 252. 

- Ghi danh trực tiếp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. 

8. Thông tin liên hệ 

Ban Tuyển sinh – Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. 

- Địa chỉ: Số 205 đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: (0252) 3 828150 hoặc 0911 266 252 

- Email: bants@btu.edu.vn - Website: http://daotao.btu.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH Bình Thuận; 

- Trung tâm GTVL Bình Thuận; 

- Trung tâm GDNN & GDTX các huyện, thị xã 

trong tỉnh; 

- Trung tâm TVTT Trường; 

- Website BTU, Fanpage; 

- Lưu: VT, ĐT&NCKH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tân 
 

  

https://zalo.me/g/qqcpag610/
http://daotao.btu.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/
mailto:bants@btu.edu.vn
http://daotao.btu.edu.vn/
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ SƠ CẤP 
(Kèm Thông báo số .../...-... ngày .../.../...) 

1. Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn 

- Khái quát về các phương pháp chế biến món ăn. 

- Cắt tỉa rau củ. 

- Chế biến món ăn Việt Nam. 

- Chế biến món ăn đặc trưng Á Âu. 

- Chế biến món ăn đãi tiệc. 

- Ôn và kiểm tra kết thúc khóa. 

2. Pha chế thức uống 

- Giới thiệu dụng cụ pha chế thức uống – Thức uống với chanh 

- Nước ép đặc biệt: Hạ hồng, Đồng xanh, Sắc nắng, Thu vàng, Hương đào. 

- Chọn và pha cà phê theo phong cách Việt Nam. 

- Kiến thức về 3 loại rượu mạnh: Brandy, Rum, Vodka. Pha chế các loại cocktail 

với 3 loại trên. 

- Rượu vang (chọn, đọc nhãn rượu, khui rượu và thưởng thức). Cocktail với rượu 

vang; Nước trái cây có gas. 

- Cách làm yaourt. Thức uống với yaourt. Trái cây dầm yaourt. 

- Cách pha ca cao. 

3. Phục vụ buồng 

- Giới thiệu về bộ phận phục vụ buồng. 

- Các loại đồ vải và cách bảo quản. 

- Vệ sinh buồng ngủ và buồng tắm. 

- Vệ sinh các khu vực công công cộng – Vệ sinh không thường xuyên. 

- Cung cấp các dịch vụ khách hàng trong quá trình lưu trú. 

- Quy tắc hoạt động. 

4. Phục vụ nhà hàng 

- Tổng quan về nghiệp vụ phục vụ nhà hàng. 

- Những kỹ năng và kiến thức phục vụ đồ ăn. 

- Những kỹ năng và kiến thức phục vụ đồ uống. 

- Phục vụ tiệc, đồ ăn và đồ uống tại phòng khách. 

- Các hoạt động vận hành – nhiệm vụ kết thúc. 

5. Tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân 

Phần 1: Tiếng Anh cơ bản 

- A phonetic revision. 

- Openings and closings. 

- Introductions and the address system. 

- Thanking people and replying to compliments 

- Getting people’s attention and interrupting. 

- Agreeing and disagreeing. 

- Permission, acceptance or refusal. 

- Numbers, dates, money 

Phần 2: Tiếng Anh cho lễ tân khách sạn 

- Introductions and greetings 

- The hotel facilities 

- Reservations 
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- Check-in 

- Location of facilities 

- Services in the hotel 

- Room services 

- Problems and solutions 

- Places to visit 

- Payments 

- Using the phone 

- Check-out 

- Useful patterns 

6. Kỹ thuật làm bánh Âu 

 Phần 1: Khái quát chung nghề kỹ thuật làm bánh Âu 

- Tổ chức bếp bánh Âu. 

- Chuẩn bị làm việc. 

- Vệ sinh thực phẩm. 

- Kiến thức về nguyên liệu và thiết bị trong làm bánh. 

- Các nguyên tắc làm chín cơ bản. 

 Phần 2: Những kỹ thuật chế biến các loại bánh Âu 

- Các phương pháp làm bánh mì và bánh ngọt. 

- Các loại kem và bột nhão. 

- Các loại bánh mì và bánh ngọt khô. 

- Hỗn hợp làm bánh ngọt. 

- Kết thúc ca làm việc. 

 Phần 3: Công thức chế biến các món bánh Âu phổ biến 

 Phần 4: Ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa 

7. Nghiệp vụ bếp trưởng (3 tháng) 

- An toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện món ăn. 

- Cấu trúc thực đơn và giám sát chi phí. 

- Quản lý nhân sự. 

- Quản lý các hoạt động hàng ngày. 

- Chăm sóc khách hàng. 

8. Nghiệp vụ bếp trưởng (6 tháng) 

Phần 1:  Dinh dưỡng & Kỹ thuật nấu ăn 

- Khái quát về các phương pháp chế biến món ăn. 

- Cắt tỉa rau củ. 

- Chế biến món ăn Việt Nam. 

- Chế biến món ăn đặc trưng Á Âu. 

- Chế biến món ăn đãi tiệc 

Phần 2: Nghiệp vụ bếp trưởng 

- An toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện món ăn. 

- Cấu trúc thực đơn và giám sát chi phí. 

- Quản lý nhân sự. 

- Quản lý các hoạt động hàng ngày. 

- Chăm sóc khách hàng. 
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Phụ lục 2 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
(Kèm Thông báo số .../...-... ngày .../…/...) 

       UBND TỈNH BÌNH THUẬN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  
 
 

PHIẾU HỌC VIÊN 

(Số:............) 

 
 

 

 

I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN (Do học viên ghi) 

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa có dấu):................................................Nam, nữ:................ 

2. Sinh ngày.............tháng............năm.............. Số CMND:............................................. 

3. Nguyên quán (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố): 

........................................................................................................................................... 

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố): 

........................................................................................................................................... 

5. Dân tộc:.................. Thuộc đối tượng (ghi cụ thể các đối tượng): ......................................... 

6. Nghề nghiệp, nơi làm việc hiện nay:  

...........................................................................................................................................

................................................Điện thoại: ........................................................................ 

7. Trình độ học lực (bậc cao nhất, đã tốt nghiệp: ĐH, CĐ,TC,THPT,THCS): .................................... 

8. Khi cần, báo tin cho ai (họ, tên, địa chỉ): 

.......................................................................................................................................... 

...................................................................................Điện thoại: .................................... 

Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 Bình Thuận, ngày.........tháng........năm........ 

HỌC VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 

Ảnh 
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II. THÔNG TIN VỀ NGHỀ HỌC (Do cơ sở đào tạo ghi) 

1. Nghề đào tạo: ………………………………. - Khóa ......./………. 

2. Thời gian khóa học:.............. ngày thực học. Bắt đầu từ 

ngày..........tháng............năm............. Dự kiến thời gian kết thúc khóa học vào 

ngày...........tháng..............năm............. 

3. Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

4. Chuẩn đầu ra:  

a. Kiến thức: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

b. Kỹ năng:  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................c. 

c. Thái độ: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

5. Dự kiến nơi làm việc sau khóa học: 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 Bình Thuận, ngày........tháng.......năm........... 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tân 
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